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Nieuwsbrief 3 mei 2020 

 

Digitale peiling van start 

 
Donderdag 30 april jl. om 09.00 uur is de digitale peiling over het onderhandelaarsresultaat van start 

gegaan. De afgelopen twee weken hebben wij getracht om zoveel mogelijk informatie over te 

brengen aan onze leden van de ANPV. 

Via de website, via extra nieuwsbrieven, via online en telefonische mogelijkheden alsmede video 

conference. Opgeven voor de videoconference kan overigens nog steeds, klik hier voor een link naar 

de website. 

De peiling is geopend tot donderdag 14 mei om 09.00 uur. Hierna zal het interne 

besluitvormingsproces in gang gezet worden en komen wij tot een eindconclusie. 

Als Hoofdbestuur van de ANPV leggen wij het einddocument van het onderhandelaarsresultaat met 

een POSITIEF advies voor aan onze leden. 

Heb je nog vragen of opmerkingen over het onderhandelaarsresultaat stel dan jouw vraag/vragen via 

secretariaat@anpv.nl of ibb@anpv.nl 

 

Ontwikkel jezelf in jouw vakgebied of leer iets nieuws  
Volg de gratis trainingen in het leermiddelenportaal 
 

Voordelen van E-learning 

 De leerstof is 24/7 beschikbaar; 

 Doordat de voortgang wordt bijgehouden kun je de cursus op ieder moment onderbreken en 

later weer voortzetten; 

 Jij staat als cursus centraal; jij bepaalt zelf je leerpad én tempo. 

 

Wat vind je op het portaal 

 Politie gerelateerde onderwerpen zoals bijvoorbeeld dactyloscoperen, persoonsgericht 

verhoren en middelengebruik; 

 Softstkills zoals gespreksvaardigheden, onderhandelen, adviesvaardigheden, persoonlijke 

assertiviteit/effectiviteit, beïnvloedingsvaardigheden of presenteren. 

 

Meer hierover is te vinden op de flyer leermiddelen Politie die hier te downloaden is.  

 

http://www.anpv.nl/
https://www.anpv.nl/actueel/digitale-bijeenkomsten-politiebonden
mailto:secretariaat@anpv.nl
mailto:ibb@anpv.nl
https://www.anpv.nl/node/1028
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Oud Collega’s terug bij de Nationale Politie 

 
Het politiewerk wordt door de overheid ook aangemerkt als cruciale/vitale functie om de 

Nederlandse maatschappij draaiende te houden.  

Door de maatregelen die er van kracht zijn wordt veel van onze collega’s verwacht als 

vooruitgeschoven post in deze hectische wereld anno 2020.  

Veel oud collega’s hebben zelf al aangegeven dat zij bereid waren om hun voormalige collega’s te 

ondersteunen in het politiewerk zodat dat zoveel mogelijk door kan gaan op de wijze die gewenst is.  

Inmiddels hebben al méér dan 500 oud collega’s, zowel gepensioneerden als mensen met een 

nieuwe werkplek, zich hier voor aangemeld.  

Heb je hier ook interesse in? Kijk dan snel op kombijdepolitie.nl/coronabijstand 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuele belangenbehartiging ANPV  
 
De afdeling Individuele belangenbehartiging van de ANPV wordt binnen de eenheden ondersteund 
door een aantal Individuele Belangenbehartigers. Collega’s ‘uit het veld’ die onze leden bijstaan 
indien daartoe behoefte is. Na een uitvoerig les- en trainingsprogramma worden zij ingezet voor deze 
werkzaamheden.  
 
Een uitdagende vrijwilligerstaak, die binnen de regels van het BARP kan worden uitgevoerd met 
daarnaast goede begeleiding vanuit de ANPV, een goede reiskostenvergoeding en verdere 
facilitering.  
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe gemotiveerde collega’s die zich in willen zetten voor andere collega’s. 
Heb je interesse of wil je eerst nader geïnformeerd worden dan kun je contact opnemen met:  
Florence Gerritsen, zij is bereikbaar onder florence.gerritsen@anpv.nl  of via 06-12641537. 

http://www.anpv.nl/
https://kombijde.politie.nl/coronabijstand
mailto:florence.gerritsen@anpv.nl
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Bewapening voor Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s)  

Voor BOA’s is in deze tijden een bijzondere plaats ingeruimd in de handhaving van de regels mbt de 

Coronacrisis. Zij controleren en treden waar nodig repressief op middels het uitschrijven van een 

boete van € 390,= En dat geeft zo nu en dan agressie vanuit het publiek want het is en blijft natuurlijk 

veel geld. Helaas hebben er inmiddels ook al meerdere geweldsincidenten plaatsgevonden waarbij 

ook verschillende slachtoffers zijn gevallen bij de BOA’s. Zoals bekend heeft een BOA géén 

bewapening.  

In het verleden is hierover ook al (veel) discussie geweest. Als ANPV hebben wij ons altijd op het 

standpunt gesteld dat het mogelijk moet zijn om BOA’s, ter bescherming en verdediging, ook te 

voorzien van geweldsmiddelen zoals wapenstok en pepperspray. Ook heeft de ANPV zich in het 

verleden altijd hard gemaakt om BOA’s te voorzien van bodycams, die inmiddels in een groot aantal 

gevallen ook gebruikt kunnen worden. De ANPV roept het kabinet dan ook op om met het 

onderwerp ‘bewapening BOA’s’ concrete stappen te zetten. De veiligheid van deze mensen dient 

bovenaan te staan.  

 

Nieuwe Website CESP 

Zoals bekend is de ANPV aangesloten bij de Conseil Européen des Syndicats de Police, afgekort CESP. 

Dit is de Europese onafhankelijke vakbond waarbij vakbonden uit landen zijn aangesloten die 

behoren tot de Raad van Europa. 

Namens de ANPV is onze vice-voorzitter Hans Schoones de afgevaardigde bij de CESP.  

Heb je vragen over de CESP of onderwerpen die ook in Europees verband spelen dan kun je met hem 

contact opnemen via hans.schoones@anpv.nl  

Sinds deze maand is er een nieuwe website voor de CESP en die is te bezoeken via: www.cesp.eu 

 

En dan nog dit…  

 

 

 

http://www.anpv.nl/
mailto:hans.schoones@anpv.nl
http://www.cesp.eu/

